
                                                                                

 

 

Aleksandrów Kujawski, 30.11.2016 rok 

Stowarzyszenie 

„Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” 

ul. Narutowicza 3 

87-700 Aleksandrów Kujawski 

 

 

HARMONOGRAM WDRAŻANIA 

PLANU KOMUNIKACJI 

 

grudzień 2016 – grudzień 2017 
 

Lp. Termin 
 

Działanie komunikacyjne Adresaci 

1 Grudzień 2016 Szkolenia/warsztaty dla przedsiębiorców z zakresu 
pisania biznes planu i wniosku o dofinansowanie: 
podmioty podejmujące działalność i firmy. 
 
Szkolenia/warsztaty dla przedsiębiorców z zakresu 
pisania biznes planu i wniosku o dofinansowanie: dla 
podejmujących działalność. 
 
Szkolenia/warsztaty dla przedsiębiorców z zakresu 
pisania biznes planu i wniosku o dofinansowanie: dla 
firm rozwijających się. 
 
Spoty reklamowe, ogłoszenia w prasie lokalnej, 
ogłoszenia na portalu społecznościowym, poczta 
elektroniczna, rozmowy telefoniczne z potencjalnymi 
wnioskodawcami, konsultacje z wnioskodawcami                   
w siedzibie LGD oraz siedzibach przedsiębiorców. 

Potencjalni 
wnioskodawcy: 
przedsiębiorcy, 
mieszkańcy obszaru 
objętego LSR, w tym   
grupy 
defaworyzowane. 

2 Styczeń 2017 Konferencja otwierająca wdrażanie LSR na lata 2017-
2018. 
 
Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 19.2. 
PROW dla osób podejmujących działalność i firm 
rozwijających się. 
 
Spoty reklamowe, ogłoszenia w prasie lokalnej, 
ogłoszenia na portalu społecznościowym, poczta 
elektroniczna, rozmowy telefoniczne z potencjalnymi 
wnioskodawcami, konsultacje z wnioskodawcami                  
w siedzibie LGD oraz siedzibach przedsiębiorców. 

Władze miast i gmin 
objętych LSR, 
potencjalni 
wnioskodawcy,                
w tym pracownicy 
jst, ngo, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe, 
mieszkańcy obszaru 
objętego LSR, w tym 
grupy osób 
defaworyzowanych 

3 Luty 2017 Przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia                
w ramach PROW, ocena formalna i merytoryczna 

Władze miast i gmin 
objętych LSR, 



                                                                                

 

 

wniosków.  
 
Poczta elektroniczna, rozmowy telefoniczne                     
z potencjalnymi wnioskodawcami, konsultacje                   
z wnioskodawcami w siedzibie LGD oraz siedzibach 
przedsiębiorców, ogłoszenia na portalu 
społecznościowym. 

potencjalni 
wnioskodawcy,                
w tym pracownicy 
jst, ngo, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe, 
mieszkańcy obszaru 
objętego LSR, w tym 
grupy osób 
defaworyzowanych 

4 Marzec 2017 Ocena formalna i merytoryczna wniosków w ramach 
PROW. 
 
Szkolenia/ warsztaty dla podmiotów planujących 
założyć inkubator przedsiębiorczości w ramach PROW. 
 
Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 19.2. 
PROW dla osób/ podmiotów chcących założyć 
inkubator przedsiębiorczości. 
 
Spoty reklamowe, ogłoszenia w prasie lokalnej, 
ogłoszenia na portalu społecznościowym, poczta 
elektroniczna, rozmowy telefoniczne z potencjalnymi 
wnioskodawcami, konsultacje z wnioskodawcami w 
siedzibie LGD oraz siedzibach przedsiębiorców. 

Władze miast i gmin 
objętych LSR, 
potencjalni 
wnioskodawcy,                
w tym pracownicy 
jst, ngo, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe, 
mieszkańcy obszaru 
objętego LSR, w tym 
grupy osób 
defaworyzowanych 

5 Kwiecień 20117 Ocena formalna i merytoryczna wniosków, 
ewentualne procedowanie odwołań w ramach 
konkursu 19.2. w ramach PROW.  
 
Poczta elektroniczna, rozmowy telefoniczne                           
z potencjalnymi wnioskodawcami, konsultacje                           
z wnioskodawcami w siedzibie LGD oraz siedzibach 
przedsiębiorców, ogłoszenia na portalu 
społecznościowym. 

Władze miast i gmin 
objętych LSR, 
potencjalni 
wnioskodawcy,                
w tym pracownicy 
jst, ngo, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe, 
mieszkańcy obszaru 
objętego LSR, w tym 
grupy osób 
defaworyzowanych 

6 Maj 2017 Ocena formalna i merytoryczna wniosków, 
ewentualne procedowanie odwołań w ramach 
konkursu 19.2. w ramach PROW.  
 
Poczta elektroniczna, rozmowy telefoniczne                           
z potencjalnymi wnioskodawcami, konsultacje                       
z wnioskodawcami w siedzibie LGD oraz siedzibach 
przedsiębiorców, ogłoszenia na portalu 
społecznościowym. 

Władze miast i gmin 
objętych LSR, 
potencjalni 
wnioskodawcy,                
w tym pracownicy 
jst, ngo, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe, 
mieszkańcy obszaru 
objętego LSR, w tym 
grupy osób 



                                                                                

 

 

defaworyzowanych 

7 Czerwiec 2017 Szkolenia/ warsztaty dla wnioskodawców innych 
niż przedsiębiorstwa w ramach PROW: nr 1 
 

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 19.2. 
PROW dla osób/ podmiotów innych niż przedsiębiorcy. 

 
DZIAŁANIE w ramach budżetu animacyjnego: 
Festyn promujący LSR a także zagadnienia 
ekonomii społecznej 
 

Spoty reklamowe, ogłoszenia w prasie lokalnej, 
ogłoszenia na portalu społecznościowym, poczta 
elektroniczna, rozmowy telefoniczne z 
potencjalnymi wnioskodawcami, konsultacje z 
wnioskodawcami w siedzibie LGD oraz siedzibach 
przedsiębiorców. 

Władze miast i gmin 
objętych LSR, 
potencjalni 
wnioskodawcy,                
w tym pracownicy 
jst, ngo, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe, 
mieszkańcy obszaru 
objętego LSR, w tym 
grupy osób 
defaworyzowanych 

8 Lipiec 2017  Przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy, ocena 
formalna i merytoryczna wniosków, ewentualne 
procedowanie odwołań w ramach konkursu 19.2.                
w ramach PROW.  
 
Szkolenia/ warsztaty dla wnioskodawców innych 
niż przedsiębiorstwa w ramach PROW: nr 2. 
 
Szkolenia/ warsztaty dla wnioskodawców, którzy 
aplikować będą w ramach środków EFRR RPO:                
w ramach naboru nr 1, szkolenie 1 
 
Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 
19.2. PROW dla osób/ podmiotów innych niż 
przedsiębiorcy. 
 
Spoty reklamowe, ogłoszenia w prasie lokalnej, 
ogłoszenia na portalu społecznościowym, poczta 
elektroniczna, rozmowy telefoniczne                                 
z potencjalnymi wnioskodawcami, konsultacje                    
z wnioskodawcami w siedzibie LGD oraz siedzibach 
przedsiębiorców. 

Władze miast i gmin 
objętych LSR, 
potencjalni 
wnioskodawcy,                
w tym pracownicy 
jst, ngo, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe, 
mieszkańcy obszaru 
objętego LSR, w tym 
grupy osób 
defaworyzowanych 

9 Sierpień 2017 Ocena formalna i merytoryczna wniosków, 
ewentualne procedowanie odwołań w ramach 
konkursu 19.2. w ramach PROW. 
 
Szkolenia/ warsztaty dla wnioskodawców, 
ubiegających się o środki w ramach projektów 
grantowych: nr 1. 
 
Szkolenia/ warsztaty dla wnioskodawców, którzy 
aplikować będą w ramach środków EFRR RPO:                   
w ramach naboru nr 1, szkolenie 2 
 

Władze miast i gmin 
objętych LSR, 
potencjalni 
wnioskodawcy,                
w tym pracownicy 
jst, ngo, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe, 
mieszkańcy obszaru 
objętego LSR, w tym 
grupy osób 



                                                                                

 

 

Ogłoszenia na portalu społecznościowym, poczta 
elektroniczna, rozmowy telefoniczne z potencjalnymi 
wnioskodawcami, konsultacje z wnioskodawcami                  
w siedzibie LGD oraz siedzibach przedsiębiorców                                     
i gmin. 
 

defaworyzowanych 

10 Wrzesień 2017 Przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy, ocena 
formalna i merytoryczna wniosków, ewentualne 
procedowanie odwołań w ramach konkursu 19.2.          
w ramach PROW i EFRR.  
 
Szkolenia/ warsztaty dla wnioskodawców, 
ubiegających się o środki w ramach projektów 
grantowych: nr 2. 
 
DZIAŁANIE w ramach budżetu animacyjnego: Pomysł 
na siebie: animacja młodzieży wykluczonej społecznej: 
TANIEC (BREAKDANCE). 
 
DZIAŁANIE ramach budżetu animacyjnego: Pomysł na 
siebie: animacja młodzieży wykluczonej społecznej: 
FOTOGRAFIA. 
 
DZIAŁANIE ramach budżetu animacyjnego: Aktywizacja 
społeczna: cykl warsztatów z podwyższania 
kompetencji społecznych. 
 
DZIAŁANIE ramach budżetu animacyjnego: Aktywizacja 
społeczna: warsztaty dla mieszkańców powiatu w tym 
osób wykluczonych z aktywnego poszukiwania pracy. 
 
Spoty reklamowe, ogłoszenia w prasie lokalnej, 
ogłoszenia na portalu społecznościowym, poczta 
elektroniczna, rozmowy telefoniczne z 
potencjalnymi wnioskodawcami, konsultacje                           
z wnioskodawcami w siedzibie LGD oraz siedzibach 
przedsiębiorców i gmin. 

Władze miast i gmin 
objętych LSR, 
potencjalni 
wnioskodawcy,                
w tym pracownicy 
jst, ngo, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe, 
mieszkańcy obszaru 
objętego LSR, w tym 
grupy osób 
defaworyzowanych 

11 Październik 2017 Przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy, 
ocena formalna i merytoryczna wniosków, 
ewentualne procedowanie odwołań w ramach 
konkursu 19.2. w ramach PROW, EFRR i projektów 
grantowych. 
 
DZIAŁANIE w ramach budżetu animacyjnego: Pomysł 
na siebie: animacja młodzieży wykluczonej społecznej: 
TANIEC (BREAKDANCE). 
 
DZIAŁANIE ramach budżetu animacyjnego: Pomysł na 
siebie: animacja młodzieży wykluczonej społecznej: 
FOTOGRAFIA. 
 

Władze miast i gmin 
objętych LSR, 
potencjalni 
wnioskodawcy,                
w tym pracownicy 
jst, ngo, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe, 
mieszkańcy obszaru 
objętego LSR, w tym 
grupy osób 
defaworyzowanych 



                                                                                

 

 

DZIAŁANIE ramach budżetu animacyjnego: Aktywizacja 
społeczna: cykl warsztatów z podwyższania 
kompetencji społecznych. 
 
DZIAŁANIE ramach budżetu animacyjnego: Aktywizacja 
społeczna: warsztaty dla mieszkańców powiatu w tym 
osób wykluczonych z aktywnego poszukiwania pracy. 
 
Ogłoszenia na portalu społecznościowym, poczta 
elektroniczna, rozmowy telefoniczne z potencjalnymi 
wnioskodawcami, konsultacje z wnioskodawcami                   
w siedzibie LGD oraz siedzibach przedsiębiorców                   
i gmin i innych wnioskodawców. 

12 Listopad 2017 Ocena formalna i merytoryczna wniosków,                         
w ramach EFRR i projektów grantowych i 
ewentualnych odwołań. 
 
DZIAŁANIE w ramach budżetu animacyjnego: Pomysł 
na siebie: animacja młodzieży wykluczonej społecznej: 
TANIEC (BREAKDANCE). 
 
DZIAŁANIE ramach budżetu animacyjnego: Pomysł na 
siebie: animacja młodzieży wykluczonej społecznej: 
FOTOGRAFIA. 
 
DZIAŁANIE ramach budżetu animacyjnego: Aktywizacja 
społeczna: cykl warsztatów z podwyższania 
kompetencji społecznych. 
 
DZIAŁANIE ramach budżetu animacyjnego: Aktywizacja 
społeczna: warsztaty dla mieszkańców powiatu w tym 
osób wykluczonych z aktywnego poszukiwania pracy. 
Ogłoszenia na portalu społecznościowym, poczta 
elektroniczna, rozmowy telefoniczne z 
potencjalnymi wnioskodawcami, konsultacje z 
wnioskodawcami w siedzibie LGD oraz siedzibach 
przedsiębiorców i gmin i innych wnioskodawców. 

 

Władze miast i gmin 
objętych LSR, 
potencjalni 
wnioskodawcy,                
w tym pracownicy 
jst, ngo, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe, 
mieszkańcy obszaru 
objętego LSR, w tym 
grupy osób 
defaworyzowanych 

 Grudzień 2017 Ocena formalna i merytoryczna wniosków, w 
ramach EFRR i projektów grantowych i 
ewentualnych odwołań. 
 
DZIAŁANIE w ramach budżetu animacyjnego: Pomysł 
na siebie: animacja młodzieży wykluczonej społecznej: 
TANIEC (BREAKDANCE). 
 
DZIAŁANIE ramach budżetu animacyjnego: Pomysł na 
siebie: animacja młodzieży wykluczonej społecznej: 
FOTOGRAFIA. 
 
DZIAŁANIE ramach budżetu animacyjnego: Aktywizacja 

Władze miast i gmin 
objętych LSR, 
potencjalni 
wnioskodawcy,                
w tym pracownicy 
jst, ngo, 
przedsiębiorcy, 
organizacje 
pozarządowe, 
mieszkańcy obszaru 
objętego LSR, w tym 
grupy osób 
defaworyzowanych 



                                                                                

 

 

społeczna: cykl warsztatów z podwyższania 
kompetencji społecznych. 
 
DZIAŁANIE ramach budżetu animacyjnego: Aktywizacja 
społeczna: warsztaty dla mieszkańców powiatu w tym 
osób wykluczonych z aktywnego poszukiwania pracy. 
 
Ogłoszenia na portalu społecznościowym, poczta 
elektroniczna, rozmowy telefoniczne z 
potencjalnymi wnioskodawcami, konsultacje z 
wnioskodawcami w siedzibie LGD oraz siedzibach 
przedsiębiorców i gmin i innych wnioskodawców. 

 


